
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we wCa[ciwym rejestrze s�dowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

AL. POKOJU 7, 31-548 KRAKÓW, 

Kraj: POLSKA, Województwo: MAAOPOLSKIE, Powiat: GRODZKI KRAKÓW, Gmina: MIEJSKA KRAKÓW

KRS 0000047746

2) czas trwania dziaCalno[ci jednostki, je[li jest ograniczony

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY

3) okres obj�ty sprawozdaniem finansowym

DATA POCZ�TKOWA: 01-01-2021

DATA KOCCOWA: 31-12-2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostaCo sporz�dzone przy zaCo}eniu kontynuowania dziaCalno[ci przez jednostk� w daj�cej si� przewidzie�
przyszCo[ci oraz czy nie istniej� okoliczno[ci wskazuj�ce na zagro}enie kontynuowania przez ni� dziaCalno[ci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAAO SPORZ�DZONE PRZY ZAAO{ENIU KONTYNUOWANIA DZIAAALNO[CI
PRZEZ JEDNOSTK� W DAJ�CEJ SI� PRZEWIDZIE� PRZYSZAO[CI.

NIE ISTNIEJ� OKOLICZNO[CI WSKAZUJ�CE NA ZAGRO{ENIE KONTYNUOWANIA PRZEZ NI� DZIALANO[CI.

5) omówienie przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo[ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (tak}e amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporz�dzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1/ Organizacja sporz�dza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarz�dowych okre[lonych w art. 3 ust. 2 ustawy o dziaCalno[ci po}ytku
publicznego i wolontariacie, zgodnie z zaC�cznikiem 6 do ustawy o rachunkowo[ci.

2/ Organizacja posiada [rodki finansowe w walucie polskiej wyceniane wedCug warto[ci nominalnej. Wyposa}enie i [rodki trwaCe wyceniane s�
wg nominalnych cen zakupu.  Amortyzacja dokonywana jest wg zasad okre[lonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3/ Wynik finansowy ustalany jest z uwzgl�dnieniem wyodr�bnienia rodzajów dziaCaE okre[lonych w ustawie o dziaCalno[ci po}ytku publicznego i
o wolontariacie.

Data sporz�dzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

ALICJA KOSTANA 
ANDRZEJ LORENC

AGNIESZKA FILL 
MARIA SIELICKA-GRACKA 
MARIAN KOPCIUCH 
MAAGORZATA LE[NIAK 
BO{ENA MUSZYCSKA 
MAAGORZATA WO[

Imi� i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 3 na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowo[ci

Imi� i nazwisko kierownika jednostki, a je}eli jednostk� kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
czConków tego organu 3 na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowo[ci

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdaE OPP: 2022-10-14



BILANS

ALICJA KOSTANA
ANDRZEJ  LORENC

AGNIESZKA  FILL
MARIA SIELICKA-GRACKA
MARIAN KOPCIUCH

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI
31-548 KRAKÓW
AL.POKOJU 7 
0000047746

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 

AKTYWA

A. 110 677,53 93 706,53

I. 65 800,57 65 800,57

II. 44 876,96 27 905,96

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 201 721,77 310 349,82

I. Zapasy 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 201 721,77 310 349,82

IV. 0,00 0,00

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 312 399,30 404 056,35

PASYWA

A. 266 497,44 321 266,89

I. Fundusz statutowy 381 949,48 381 949,48

II. 0,00 0,00

III. -97 983,30 -154 761,09

IV. Zysk (strata) netto -17 468,74 94 078,50

B. 45 901,86 82 789,46

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 45 901,86 82 789,46

IV. 0,00 0,00

PASYWA razem 312 399,30 404 056,35

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

2022-10-14



Rachunek zysków i strat

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

ALICJA KOSTANA
ANDRZEJ  LORENC

AGNIESZKA  FILL
MARIA SIELICKA-GRACKA
MARIAN KOPCIUCH

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI
31-548 KRAKÓW
AL.POKOJU 7 
0000047746

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok

1 2 3 4

A. 888 454,93 1 010 455,38

I. 888 454,93 1 010 455,38

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

B. 687 203,02 783 779,56

I. 687 203,02 783 779,56

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

C. 201 251,91 226 675,82

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 233 444,16 132 597,32

H. -32 192,25 94 078,50

I. 15 475,31 0,00

J. 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 751,80 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -17 468,74 94 078,50

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -17 468,74 94 078,50

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

2022-10-14



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowi�zaniach finansowych, w tym z tytuCu dCu}nych instrumentów finansowych, gwarancji i por�czeE lub
zobowi�zaE warunkowych nieuwzgl�dnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelno[ci zabezpieczonych rzeczowo

Sprawozdanie zawiera dane C�czne, poniewa} w skCad jednostki wchodz� wewn�trzne jednostki terenowe, OddziaCy SLN w Krakowie i w
Warszawie.

Stowarzyszenie nie posiada }adnych zobowi�zaE z tytuCu dCu}nych instrumentów finansowych, gwarancji i por�czeE lub zobowi�zaE
warunkowych nieuwgl�dnionych w bilansie.

Jedyne zobowi�zania finansowe organizacji opisane s�  w cz�[ci: UzupeCniaj�ce dane o aktywach i pasywach

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych czConkom organów administruj�cych, zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych ze wskazaniem
oprocentowania, gCównych warunków oraz wszelkich kwot spCaconych, odpisanych lub umorzonych, a tak}e zobowi�zaE zaci�gni�tych w ich
imieniu tytuCem gwarancji i por�czeE wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogóCem dla ka}dej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów czConkom organów administruj�cych, zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych, a tak}e nie ma zobowi�zaE
zaci�gnietych w ich imieniu tytuCem gwarancji i por�czeE wszelkiego rodzaju.

3. uzupeCniaj�ce dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skCadaj� si� [rodki na kontach bankowych i w kasie jednostki. W pozycji
"zobowi�zania" uj�te s� zakupy usCug zapCacone w nast�pnym roku, rozliczenia publicznoprawne za miesi�c grudzieE 2021 z terminem zapCaty
styczeE 2022 oraz pozostaCe zobowi�zania.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich {ródeC, w tym w szczególno[ci informacje o przychodach
wyodr�bnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaCalno[ci po}ytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytuCu skCadek czConkowskich i dotacji pochodz�cych ze [rodków publicznych

Przychody z dziaCano[ci statutowej  

I. NieodpCatnej dziaCalno[ci u}ytku publicznego  

a/ [rodki unijne 0,00 zC

b/ bud}et paEstwa 0,00 zC

c/ samorz�dy 620 000,00 zC

d/ fundusze celowe 0,00 zC

e/ skCadki czConkowskie 3285,00 zC

f/ darowizny od osób fizycznych 76 699,46 zC

g/ darowizny od osób prawnych 76 770,00 zC

h/ zbiórki publiczne 410,67 zC

i/ spadki, zapisy 158 394,13 zC

j/ wpCywy z maj�tku 0,00 zC

k/ nawi�zki s�dowe 15 000,00 zC

l/ 1% podatku 16 726,60 zC

C/ darowizny rzeczowe 43 169,52 zC

m/ z innych {ródeC 0,00 zC

RAZEM: 1 010 455,38 zC

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty dziaCano[ci statutowej:

I. Bud}et PaEstwa - 0,00 zC

- pokryte z funduszy wCasnych: 0,00 zC

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdaE OPP: 2022-10-14



II. Samorz�dy

1. Gmina Miejska Kraków

a/ "Wsparcie zadania publicznego z zakresu dzialano[ci charytatywnej polegaj�ce na [wiadczeniu dora{nej pomocy medycznej i
przedmedycznej" - 280 000,00 zC

- pokryte z funduszy wCasnych - 82 223,78 zC

WkCad wCasny osobowy - 84 881,50 zC

2. Miasto StoCeczne Warszawa

a/ "Wsparcie zadania publicznego z zakresu dzialano[ci charytatywnej pod tytuCem: Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomno[ci" -
340 000,00 zC

- pokryte z funduszy wCasnych - 178 031,95 zC

III. Koszty ogólne zarz�du - koordynacja i obsCuga zadania publicznego

     132 597,32 zC

6. dane o {ródCach zwi�kszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bie}�cym roku nie zmieniC si�

7. je}eli jednostka posiada status organizacji po}ytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytuCu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania [rodków pochodz�cych z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie posiada statut organizacji po}ytku publicznego. Z odpisu 1% podatku uzyskaCo kwot� 16 726,60 zC.

Uzyskane [rodki organizacja wydatkowaCa na wsparcie realizacji zadania z zakresu dziaCano[ci charytatywnej polegaj�ce na [wiadczeniu
dora{nej pomocy medycznej i przedmedycznej.

8. inne informacje ni} wymienione powy}ej, je}eli mogCyby w istotny sposób wpCyn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i obja[nienia wymienione w zaC�czniku nr 1 ustawy z dnia 29 wrze[nia 1994 r. o
rachunkowo[ci, o ile wyst�puj� w jednostce

Stowarzyszenie otrzymaCo darowizny od osób prywatnych (fizycznych i prawnych), które przeznaczyCo na dziaCania statutowe w zakresie
pomocy osobom na progu wykluczenia spoCecznego i ubogim.

 

Data sporz�dzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

ALICJA KOSTANA 
ANDRZEJ LORENC

AGNIESZKA FILL 
MARIA SIELICKA-GRACKA 
MARIAN KOPCIUCH 
MAAGORZATA LE[NIAK 
BO{ENA MUSZYCSKA 
MAAGORZATA WO[

Imi� i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 3 na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowo[ci

Imi� i nazwisko kierownika jednostki, a je}eli jednostk� kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
czConków tego organu 3 na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowo[ci

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdaE OPP: 2022-10-14
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